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„100 години отбеля-
за на 26 февруари съ-
гражданката ни Кина 
Вълева. Имах честта да 
я поздравя за юбилея. 
Срещнах усмихната и 

доволна от всичките си 
години жена. Похвали 
се с внуци, правнуци и 
пра-правнуци. Живяла е 
в различни времена и се 
е трудила до 84 години. 

Независимо от досто-
лепната си възраст, леля 
Кина не спира да се ин-
тересува от света наоко-
ло. Тези дни е притес-
нена от случващото се 

в Украйна, но вярва, че 
доброто ще победи. Да е 
жива и здрава!” – написа 
в профила си кметът на 
Община Балчик г-н Ни-
колай Ангелов.

Съгражданката ни Гергина Георгиева навърши 101 години на 4 март 2022 г. Заместник-кметът 
Димитрин Димитров поздрави рожденичката, като й пожела здраве и бодър дух. Преживяла мно-
го, леля Гергина посрещна гостите с усмивка и позитивизъм. Разказа за трудности, но и за щас-
тието да си обграден с много внуци и правнуци. Днес се вълнува от това, което става в близка 
Украйна. Там е останал бащата на трите й деца. Рецептата й за дълъг живот е силна вяра в Бог 
и себе си.

 Много роднински поздрави и даже специално стихотворение получи Гергина Георгиева за 100-го-
дишнината си.  Да е жива и здрава, да гледа морето и да му се радва. Все така да обича своята 
дъщеря Марина и да я окуражава да шие гоблени. С обич – Юлита Христова и Маруся Костова

Управителният съвет  на ЗКПУ „СОКОЛ” с. Соколово, 
община Балчик, областДобрич, на основание чл.16, ал.1 от 
Закона за кооперациите, свиква своите членове на Годишно 
отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 26.03.2022 
г. от 9.00 часа в салона на читалището на с.Соколово, общ.

Балчик, областДобрич при следния
ДНЕВЕН РЕД:                      

1.Утвърждаване на решение на УС за приемане и освобождаване на 
член-кооператори.
Докладва: Председателят на УС
2.Отчетен доклад на УС за дейността му през стопанската 2021 г., 
разпределение на финансовите резултати и приемане на ГФО.
Докладва: Председателят на УС
3.Отчетен доклад на КС за дейността му през стопанската 2021 г.
Докладва: Председателят на КС
4. Доклад на одитора.
Докладва: Одиторът
5.Определяне на одитор за 2022 г.
Докладва: Председателят на УС
6.Вземане на решение за даване на мандат на УС за разпореждане с 
недвижимото имущество на кооперацията, във връзка със сключване 
на договори за кредит с търговски банки, ДФ „Земеделие” и други 
кредитни институции.
Докладва: Председателят на УС
7. Избор на председател на кооперацията и членове на УС и КС.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото 
място и дата 26.03.2022 г., един час по-късно, независимо 
от броя на присъстващите, съгласно чл.17, ал.2 от ЗК.
Събранието ще бъде проведено при спазване на всички правила, 
свързани с ограничаване разпространението на SARS Cov-19 
и в съответствие с действащите противоепидемични мерки, 
въведени от Министъра на Здравеопазването и РЗИ Добрич.

От УС на ЗКПУ „СОКОЛ”

УС на кооперация “Черно море – Балчик”
свиква Общо годишно отчетно – изборно събрание на 
02.04.2022 г. /събота/ от 8:00 часа в залата на читалище 

“Паисий Хилендарски – 1870”, град Балчик при следния
ДНЕВЕН РЕД:                      

1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-
кооператори.
2. Отчет на УС.
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Приемане на разчет за стопанската 2021/2022 г. и избор на 
одитор.
6. Избор на Председател на кооперацията и членове на УС и КС
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не се явят 
необходимият брой членове, събранието ще се проведе в същия 
ден (2 април 2022 г.), на същото място (залата на читалище 
“Паисий Хилендарски – 1870”) от 9:00 часа, при същия дневен 
ред, независимо от броя на присъстващите.

На мястото на кавака ще има кипариси

На 13 март 2022 г., за по-
голяма сигурност в не-
делния ден, когато няма 
голямо движение на 
хора, бе отсечена 100-го-
дишната бяла топола /
кавак/ до централната 
градска чешма „Двете 
лъвчета“. 
Дървото е гниело в ос-
новата си - сподели 

гл.озеленител на Общи-
на Балчик г-н Мариян 
Цветков. Многократно 
през последните две 
години сме отсичали 
опасно надвисналите 
над улицата изсъхнали 
клони и се стремяхме да 
спасим дървото. 
Първи данни, че кавакът 
е 100-годишен, научава-

ме от фотоархива на арх.
Велин Нейчев. 
Сега на празната площ 
ще се сеят кипариси, 
които в целия град на-
брояват 75 и ще стигнат 
до 100. Последно зася-
тите кипариси са до Па-
метника на Константин 
Кисимов.  
Фото: Диана КОСТОВА 


